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BEZWAARSCHRIFT tegen besluit 

Aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Directie Wetgeving en Juridische Zaken 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

 

Aangetekend verzonden 

Follega, 17 februari 2021 

 

Besluit 19-02-2021 DGKE-WO/V-112 

Kenmerk: 89.016529 (Stcr. 1989. Nummer 145)  

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

In de Staatcourant van 27-01-2021 (nummer 3498) staat vermeld onder Wijziging 

winningsvergunning koolwaterstoffen Gorredijk, dat u verlenging verleent aan de 

geldigheidsduur tot en met 31 december 2039.  

 

Bij deze dient Stichting Tegengas Tjeukemeer  een bezwaarschrift in tegen het besluit om de 

verlenging van de winningsvergunning tot en met 2039 toe te kennen.  

 

Het belang dat de Stichting Tegengas Tjeukemeer zich ten doel stelt te behartigen, blijkens haar 

statuten artikel 2, is het volgende: 

“het behouden en bevorderen van een evenwichtig en gezond natuurlijk, landschappelijk, leef- 

en woonmilieu in en om het Tjeukemeer te Friesland en het tegengaan en voorkomen van die 

rechts- en feitelijke handelingen die aan de natuur,  het milieu en het landschap, huizen, wegen 

en andere kunstwerken in en om het Tjeukemeer of aan de collectieve bewoners van het 

gebied rondom het Tjeukemeer schade of overlast kunnen of zouden kunnen toebrengen.’’ 

 

Met in artikel 4 hoe zij haar doel tracht te verwezenlijken: 

 

“Door het met alle wettelijke middelen tegengaan en voorkomen van de winning van aardgas, 

aardolie en/of (andere) delfstoffen in-, en onder- en nabij het Tjeukemeer en het ageren tegen 

de voorwaarden en omstandigheden die zulke winning mogelijk zouden kunnen maken.” 
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Uit de onderhavige wijziging winningsvergunning  komen gaswinningen voort die van directe 

invloed zijn op onze woon-, werk, en leefomgeving waaronder ook de in het gaswinningsgebied 

en aangrenzend aan het gaswinningsgebied gelegen landschappen en natuurgebieden moet 

worden verstaan.    

 

De minister is voornemens een beschikking af te geven voor wijziging winningsvergunning 

koolwaterstoffen Gorredijk: verlenging geldigheidsduur tot 31 december 2039. 

 

Onze bezwaren hiertegen luiden als volgt. 

 

De verlenging is in strijd met beleid gaswinning. 

- Uit het regeerakkoord 2017 – 2021 pagina 43, volgt dat wat de opsporing van gasvelden 

betreft er geen vergunningen worden afgegeven voor nieuwe gasvelden. Verlenging van 

de onderhavige winningsvergunning met 18 jaren staats haaks op dit akkoord. Op die 

manier komt er van de voorgespiegelde afbouw van gaswinning niets terecht.  

- De doelen uit het Klimaat akkoord van Parijs, waaraan de Nederlandsche Staat zich heeft 

verbonden, worden niet gehaald als nieuwe (fossiele)reserves meer ruimte krijgen voor 

exploratie en exploitatie. Om de mondiale opwarming beneden de 1,5 graad te kunnen 

houden stelt het IPCC dat we geen nieuwe reserves van olie, gas en kolen meer aanboren.  

In de bestaande boorputten en mijnen zit al genoeg CO2 opgesloten om ons ver voorbij 

de klimaatdoelen te voeren. 

 

Exploitatie van nieuwe gasvelden en voortschrijdende technische ontwikkelingen. 

- Door nieuwe technieken blijken bedrijven als Vermilion mogelijkheden te hebben om 

vanuit bestaande boorlocaties nieuwe velden te kunnen bereiken en exploiteren zonder 

hiervoor de eerst bestaande zorgvuldigheidsprocedures te doorlopen. De burger wordt 

hierdoor nog meer op afstand gezet en monddood gemaakt voor ontwikkelingen in- en 

onder haar woongebied. Zie hiervoor ‘nadere gronden van beroep’ kenmerk 

202005264/1/R4 in de productie Rothuizen Geense kenmerk IvdM/170269 d.d. 28 oktober 

2020. 

- Door de onderhavige geldigheidsduur te verlengen met 18 jaren geeft de minister de 

zeer geavanceerde en gemotiveerde sector delfstofwinning waaronder Vermilion de 

onbeperkte en onbegrensde ruimte haar technische ontwikkelingen voort te zetten en 

daarmee de kleine gasvelden tot één groot gasveld te maken en te exploiteren met alle 

gevolgen van dien. In de het besluit staat niets vermeld over begrenzing hiervan. 
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Maatschappelijk draagvlak. 

- Door alleen een publicatie in de Staatscourant op 27-01-2021 nr 3498 over de onderhavige 

wijziging winningsvergunning ontneemt u de betrokken burgers hun recht om hier op een 

laagdrempelige wijze kennis van te nemen en zo nodig hiertegen in verzet te komen. U 

gaat hiermee een langjarig contract aan met de particuliere partij Vermilion. Een contract 

met verstrekkende en langdurige gevolgen voor betrokken burgers. Burgers die zich in 

toenemende mate verzetten tegen gaswinning vanwege alle schadelijke gevolgen van 

dien. Zie hiervoor het Groninger gasveld: de aanvankelijke ontkenning van schade door 

gaswinning, de schoorvoetende erkenning hiervan en de zeer ontoereikende schade-

afhandeling tot nu toe. Opnieuw brengt de minister zijn burgers willens en wetens in deze 

situatie, door geen openheid te betrachten en de burger onwetend te laten. Hiermee tast 

de minister zijn burgers fundamenteel aan in hun rechten.    

- Met het afgeven van dit signaal - verlenging van de geldigheidsduur met 18 jaren -  gaat de 

minister voorbij aan het ontbreken van maatschappelijk draagvlak voor zijn besluit. 

Bewoners hebben grote zorgen over de huidige gaswinningen en winningsplannen die 

zijn ingediend bij de minister. De minister heeft niet eens de moeite genomen de burgers 

laagdrempelig te infomeren over zijn besluit. Dit is niet een kwestie van niet-kunnen maar 

van niet-willen. Een houding die de Groninger zaak ook kenmerkt.  

 

Schadevergoeding/afhandeling 

- In de wijziging van de geldigheidsduur heeft de minister verzuimt zaken vooraf te regelen 

met Vermilion zoals de minister noemt in de brief van 30 mei 2018 aan de Tweede kamer 

inzake schadeafhandeling:  

“De verdere gaswinning uit kleine velden, waar dit veilig kan, is naar opvatting van het 

kabinet verstandig, maar vraagt in toenemende mate om waarborgen ten aanzien een 

adequate schadeafhandeling, eventueel gecombineerd met een bredere gebiedsaanpak of 

een extra impuls voor de energietransitie.”    

De minister had op zijn minst moeten overwegen Vermilion te verplichten tot 

tegenprestaties, voor de roofbouw die zij op het woon- en leefklimaat van de bewoners 

van dit gebied pleegt. Evenmin is een extra impuls voor de energietransitie opgenomen. 

De gebruikte woorden aan de Tweede Kamer dienen nu slechts ter geruststelling van de 

volksvertegenwoordiging. 

- Ook had de minister moeten regelen in de wijziging van de geldigheidsduur, dat er 

voortaan sprake is van een algemeen geldende omkering van de bewijslast. Omkering van 

de bewijslast is wel al geldig in een afgebakend deel in het Groningse gasveld, zie daartoe 

Staatsblad 2016, nummer 553. Omdat in de concessie Gorredijk sprake is van kwetsbaar 

veengebied, kunnen de bewoners onmogelijk vaststellen of de schade die zij oplopen aan 

hun gronden/panden door diepontwatering of gaswinning is ontstaan. Op de lange 
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termijn ontstaat daardoor een situatie voor de bewoners van dit gebied met nog meer 

rechtsonzekerheid  dan in Groningen. In dit veengebied zal Vermilion zich bij schadeclaims 

uit het gebied verschuilen achter andere mogelijke oorzaken van schade, zodat bewoners 

met een onuitvoerbare bewijslast worden opgezadeld. De minister heeft hiertoe niets 

opgenomen in de onderhavige wijziging van de geldigheidsduur met een looptijd van 18 

jaren. De minister biedt met deze handelswijze zijn burgers geen bescherming en 

verzuimt zodoende zijn zorgplicht voor de burger.   

 

 

Verzoek 

Op bovenstaande gronden dienen wij ons bezwaar in tegen het besluit van de minister (besluit 19-

02-2021 DGKE-WO/V-112) :  

Artikel 1, Het besluit van 10 juli 1989, met kenmerk 89.016529 (stcr. 1989,nummer 145), 

opgenomen artikel 33 komt als volgt te luiden: 

De vergunning geldt, vanaf het tijdstip van inwerkingtreding nadat zij onherroepelijk is 

geworden, tot en met 31 december 2039. 

 

En  wij verzoeken de minister hierbij dit besluit te vernietigen. 

 

 

Hoogachtend 

Stichting Tegengas Tjeukemeer 

 

 

Sjoerdtje de Visser 

voorzitter 

 


